
 

* De schermafbeeldingen in deze beschrijving kunnen op details afwijken van het origineel op de website. 

 

UWV oktober 2016. Aan deze uitgave kunnen  geen rechten worden ontleend. 

Toegang tot Mijn Gegevensdiensten 
 

Mijn Gegevensdiensten is een beveiligde omgeving op uwv.nl. Op Mijn Gegevensdiensten kunt u: 

 gegevensproducten aanvragen; 

 voorbeelden van leveringsovereenkomsten ophalen;  
 de algemene voorwaarden en het auditreglement inzien. 

 

Heeft u een leveringsovereenkomst met Gegevensdiensten? Dan kunt u met uw account (tenzij 

een andere leveringsafspraak met u is gemaakt): 

 uw producten ophalen;  

 uw deelnemersbestanden aanleveren; 

 de historie van leveringen inzien.  

 

In deze handleiding leest u hoe u toegang krijgt tot Mijn Gegevensdiensten  

 

Stap 1: Uw account aanvragen 
 
Een account voor Mijn Gegevensdiensten vraagt u aan met uw zakelijke e-mailadres. Ga naar 

http://www.uwv.nl/zakelijk/gegevensdiensten/welke-gegevens-afnemen/index.aspx 

(zie schermafbeelding 1*). 

 

 

 

Schermafbeelding 1 

 

Klik op ‘Aanvragen account Mijn Gegevensdiensten’. U komt dan op het eerste deel van de pagina 

‘Account aanvragen’, waar wij u vragen een aantal gegevens in te vullen (zie schermafbeelding 2*). 

http://www.uwv.nl/zakelijk/gegevensdiensten/welke-gegevens-afnemen/index.aspx
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Schermafbeelding 2 

 
Vul de velden op het scherm in. Wij vragen om uw zakelijk e-mailadres; hierbij worden hotmail- of 

gmail adressen niet geaccepteerd.  

Het door u aan te maken wachtwoord moet voldoende sterk zijn en ten minste cijfers, letters, een 

hoofdletter en een bijzonder teken (@ of # of ! etc.) bevatten. 

 

 

Klik nu op de knop ‘Ga verder’ voor het vervolg (zie schermafbeelding 3*). 
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Stap 2: Uw account aanmaken 
 
Nadat u heeft geklikt op ‘Ga verder’ komt u op een vervolgscherm. Daarin staan de gegevens van 

uw organisatie zoals die bij ons bekend zijn (zie schermafbeelding 3*).   

 

 

Schermafbeelding 3 

 

 

Is uw organisatie bij ons bekend? Selecteer hier dan uw organisatie, accepteer de algemene 

voorwaarden en klik op ‘Account aanvragen’. U ontvangt daarna direct een e-mail waarmee u uw 

account kunt activeren. 

Is uw organisatie nog niet bij ons bekend? Selecteer dan ‘Nieuwe relatie’ en vul de gegevens van 

uw organisatie in.  

Heeft u de algemene voorwaarden geaccepteerd? Dan bent u klaar met stap 2. Klik op ‘Account 

aanvragen’ om uw account aan te vragen. Wij controleren de gegevens van uw organisatie, dit 

duurt maximaal twee werkdagen. Na goedkeuring ontvangt u een e-mail waarmee u uw account 

kunt activeren.  
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Stap 3: Uw account activeren  

 
Heeft u een account aangemaakt? Dan komt u op een nieuwe pagina met de melding dat een e-

mail naar uw e-mailadres is verstuurd om uw account te activeren (zie schermafbeelding 4*). 

Verder staan op deze pagina instructies over het vervolg. Via de link in de e-mail komt u op de 

inlogpagina. Op deze pagina kunt u nu inloggen op Mijn Gegevensdiensten. 

 

 
 

Schermafbeelding 4 

 

Let op: als u uw account niet binnen drie weken activeert, wordt het verwijderd. U moet dan 

opnieuw een account aanvragen. Heeft u de activatie e-mail niet meer? Op de inlogpagina kunt 

deze opnieuw aanvragen.  
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Stap 4: Inloggen met uw account  

 
U komt via de link in de e-mail op de inlogpagina van Mijn Gegevensdiensten (zie 

schermafbeelding 5*). Vul uw e-mailadres en uw wachtwoord in. Daarna kunt u inloggen.   

 

 
 
Schermafbeelding 5 

 

 

Nadat u bent ingelogd, zijn twee situaties mogelijk:  

A. er zijn al meer gebruikers actief binnen uw organisatie, of;  

B. u bent de eerste gebruiker met een account binnen uw organisatie.  

 

A. Er zijn al andere gebruikers binnen uw organisatie 

Zijn er al andere gebruikers met een account binnen uw organisatie? Dan wordt uw aanvraag 

doorgezet naar de beheerder(s) van uw organisatie. De beheerder kan u rechten geven, zodat u 

toegang krijgt tot de gegevensleveringen die u nodig heeft voor uw werk.  

 

 

B. U bent de eerste gebruiker van uw organisatie 

Bent u de eerste gebruiker met een account binnen uw organisatie? Als eerste gebruiker heeft u de 

beheerrechten voor uw organisatie. U bent verantwoordelijk voor de accountaanvragen van uw 

collega’s, en u kunt rechten aan hen toewijzen. Hiermee regelt u dat collega’s toegang krijgen tot 

de gegevensleveringen voor uw organisatie. Voor de taken van een beheerder is een aparte 

handleiding beschikbaar: ‘Voor de beheerder: hoe kan ik rechten beheren op Mijn 

Gegevensdiensten?’ 
 

 
 


